
 

SOMMERKATALOG 

Changepilot
Changepilot tilbyder i juni måned 2011 en række super sommertilbud p

spændende workshops og oplæg. 

bliv inspireret inden sommeren sætter 

 

Changepilots sommermenu består af

• IDEA SAFARI - få helt nye ideer gennem en Ideation Workshop med 

Changepilot 

• BREAKAWAY STRATEGI WORKSHOP

for din virksomhed 

• BREAKAWAY SPIL – Køb strategispillet Breakaway og skab 

omkostningsfokuseret og strategisk innovation i din virksomhed

• OPLÆG: FRA FAGLOGIK TIL BRUGERLOGIK

• OPLÆG: FREMTIDENS ARBEJDSKULTUR

 

Priserne er ekskl. moms og kørselsudgifter

Køber du et af Changepilots gode sommertilbud, skal opgaven være købt og gennemført inden d.08.07.2011.

 

Læs mere om de enkelte tilbud på de efterfølgende sider.

Vi glæder os til at gå sommeren i møde sammen med jer!

 

Lemmy K. L. Jensen, Direktør i Changepilot ApS

Changepilot Summer 2011
juni måned 2011 en række super sommertilbud p

spændende workshops og oplæg. Så bestil et af de gode sommertilbud og 

bliv inspireret inden sommeren sætter ind.  

 

sommermenu består af følgende produkter: Pris

få helt nye ideer gennem en Ideation Workshop med Kun 

BREAKAWAY STRATEGI WORKSHOP – Skab nye strategiske forslag Kun 

Køb strategispillet Breakaway og skab 

omkostningsfokuseret og strategisk innovation i din virksomhed                 

Kun kr. 

OPLÆG: FRA FAGLOGIK TIL BRUGERLOGIK – Få fokus på dine brugere Kun kr. 

OPLÆG: FREMTIDENS ARBEJDSKULTUR – Få indsigt i nye tendenser Kun kr. 

Priserne er ekskl. moms og kørselsudgifter 

Køber du et af Changepilots gode sommertilbud, skal opgaven være købt og gennemført inden d.08.07.2011.

tilbud på de efterfølgende sider. 

Vi glæder os til at gå sommeren i møde sammen med jer! 

Lemmy K. L. Jensen, Direktør i Changepilot ApS 
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Summer 2011  
juni måned 2011 en række super sommertilbud på 

bestil et af de gode sommertilbud og 

Pris 

Kun kr. 15.000,- 

Kun kr. 12.500,- 

Kun kr. 7.500,- 

Kun kr. 7500,- 

Kun kr. 7500,- 

Køber du et af Changepilots gode sommertilbud, skal opgaven være købt og gennemført inden d.08.07.2011. 
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IDEATION WORKSHOP 

Changepilot Idea Safari  
Tag på idéjagt med Changepilot og kom hjem med mindst 40 innovative 

løsningsforslag! 

 

Formål 

Kickstart innovationsprocessen og gå helt nye veje i på løsninger til dine største udfordringer.  

Forventet udbytte 

1. 40-50 konkrete bud på løsninger af en konkret problemstilling 

2. Konkrete erfaringer med kreative processer og værktøjer  

3. Forskellige værktøjer der kan bruges efterfølgende i organisationen   

 

Forløb 

1. Afklaring af konkret problemstilling for og relevante deltagere i seminaret – møde 1 time 

2. Afvikling af 4 timer ideation seminar 

• Intro til kreativitet og ideation 

• Ideation session over en konkret problemstilling - eksempelvis: ”Hvordan får vi Kina under 

huden i vores salgsorganisation?” eller ”Hvordan tiltrækker vi de dygtigste internationale 

medarbejdere til vores udviklingsafdeling?”  

• Opsamling af idéer til videre bearbejdning 

3. Wrap Up og evaluering – møde 1 time 

 

Pris ”juni-tilbud” med en væsentlig rabat 

Seminar 4 timer, 15 deltagere, 4 værktøjer, 2 kreative værter:  kr. 15.000,- 

Prisen inkluderer formøde og evaluering, men er ekskl. moms og kørselsudgifter 

 

 

 



 

3 

 

VÆRDI INNOVATION 

Changepilot goes Breakaway  
 STRATEGI WORKSHOP     

 
                                                                 

Målet med workshoppen er at udarbejde et eller flere gennemarbejdede forslag til et strategisk tiltag, der 

har 100% fokus på, hvad kunden oplever som mest værdi for færrest omkostninger.   

Breakaway processen garanterer, at de(t) udarbejdede strategiske forslag lever op til kravet om både at 

være omkostningseffektiv og innovativ.  

Breakaway baserede strategiworkshops er bl.a. inspireret af Blue Ocean Strategy og henter inspiration fra 

over 40 succesfulde danske og udenlandske virksomheder, der netop er lykkedes, fordi de har fokuseret på 

lave omkostninger OG innovation. 

Workshoppen har tre overordnede dele: 

• Nutidsanalyse – Definition af, hvad der giver værdi for jeres kunder  

• Kreativ udfordring – konkret og inspireret idé-generering   

• Forslag til fremtiden –Evaluering og helhedsbearbejdning af idéerne 

For at læse om andre, der har haft succes med en Breakaway Workshop, klik her.  

 

Pris ”juni-tilbud” 

Seminar 4 timer, 10 deltagere, 1 vært:    kr. 12.500,- 

Prisen inkluderer formøde og evaluering, men er ekskl. moms og kørselsudgifter 
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VÆRDI INNOVATION 

Changepilot goes Breakaway  
BREAKAWAY SPIL 

 

Breakaway er et danskudviklet værktøj til forretningsudvikling og innovation. Spillet er baseret på 

tolkninger og videreudvikling af bl.a. teorien og principperne bag Blue Ocean Strategy. 

 

Breakaway er et brætspil, der sætter tingenes tilstand på spil, det udfordrer det eksisterende og gør det let 

tilgængeligt at udvikle en række bud på en anderledes fremtid. 

 

Spillet kan anvendes som et element i udvikling af en ny virksomhedsstrategi, en strategiproces for et 

forretningsområde, det kan bruges i salg og marketing og i business orienterede uddannelsesforløb. 

 

Breakaway spilles i grupper af 3 til 6 deltagere, og når grupperne har spillet spillet, skal hver gruppe 

fremlægge et ‘breakaway’; et forslag til hvordan virksomheden kan skabe en unik konkurrencefordel. 

 

• Breakaway er både et strategi- og innovationsværktøj såvel som et læringsredskab 

 

• Spillet danner bro mellem stærke begreber og teorier (især blue ocean strategi) og et praktisk, let 

tilgængeligt fysisk værktøj 

 

• Det er en involverende proces, der engagerer både ledere og medarbejdere 

 

• Breakaway bruges af blandt andre verdens førende leverandør af vindenergi: Vestas A/S 

Tel: +45 7070 2878 www.elevated.dk  
Læs mere om Breakaway og erfaringer med spillet her 
Pris ”juni-tilbud” 

En spilboks, kun:        kr. 7.500,- 

Prisen er ekskl. moms og forsendelse 

 



 

5 

 

OPLÆG 

Changepilot Says 

Fra Faglogik til Brugerlogik 

 
Hvad er det egentlig, der betyder noget i vores brugeres liv? Hvordan finder vi ud af det, og hvordan kan vi 

bruge den viden som udgangspunkt for fremtidigt design af produkter, processer og koncepter? 

Oplægget vil give en case-baseret introduktion til 1) forskellen på faglogik og brugerlogik og de 7 bærende 

principper bag menneskecentreret innovation.  

 

Oplægget afholdes af Rebekka Høy Biegel, som er en erfaren og inspirerende oplægsholder, der formår at 

udfolde, hvordan brugerstudier kan blive fundamentet for bæredygtig innovation, hvordan et fokusskifte 

fra faglogik til brugerlogik kan være fundamentet for at komme ud af vanetænkningen, og skabe nye 

markeder. Rebekka har bl.a. løst opgaver for og i samarbejde med: 7-eleven, Dansk Supermarked, 

Easyfood, Region Syddanmark, DONG, Danisco og Crisplant. 

For at læse om andres erfaringer med dette oplæg, klik her 

 

Pris ”juni-tilbud” 

2 timers oplæg. Halv pris kun:       kr. 7.500,- 

Prisen er ekskl. moms og kørselsudgifter 
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OPLÆG 

Changepilot Says 

Fremtidens arbejdskultur 
 
Mange påstår, at vi har bevæget os fra industrisamfundet til netværkssamfundet, men transformationen er 

slet ikke slut; den buldrer stadig derudad og skaber kolossale udfordringer for medarbejdere, ledere og 

virksomheder. Tendensen er helt klar:  

 

De fleste af os, på det danske arbejdsmarked, bevæger os som individer fra at være en del af permanente, 

stabile systemer (virksomheder, organisationer, fabrikker) til at være vores eget, selvstændige 

produktionsapparat, der indgår i hurtigt omskiftelige netværk.   

 

Vi bevæger os altså fra industrisamfund til netværkssamfund og fra arbejder til projektmenneske. 

 

• Hvor står jeres virksomhed, dine lederkolleger, jeres medarbejdere i denne proces? 

• Hvilke udfordringer skaber denne udvikling for jer? 

• Hvordan har jeres virksomhed tænkt sig at udnytte denne udvikling positivt? 

 

Få et inspirerende oplæg om denne udviklingsproces, der forholder sig til relevante cases. 

 

 

 

Oplægget afholdes af Jacob Salmon, som er en indlevende og inspirerende oplægsholder. Jacob arbejder 

desuden med udvikling af værktøjer, fx Breakaway og som strategikonsulent. Jacob er cand.mag. i 

Informationsvidenskab og sociologi og har arbejdet med læringsspil og konsulentværktøjer i en årrække, 

bl.a. strategispillet Breakaway.  

Pris ”juni-tilbud” 

2 timers oplæg. Halv pris kun:       kr. 7.500,- 

Prisen er ekskl. moms og kørselsudgifter 

 


